
ת ה י וי ד ל ל ) 1זינו ז ן לי אד ה ככל ל ת של שגי ד ל ה יו בו , ג תז ו נן י
ד׳ אי לו ג נ  ־ מו

 נשוסה בויקה
למנוע עשו״ה

, את ק ז נ ה

מונגולו־ לילד אב גי
* \ /  יעקב הד״ר סיפר איד,״ /

הטל בתוכנית עצמו שחשף רז,
שו אשתו, בשניים. שיחה וויזיה

ש עד רבים טיפולים עברה לה,
 מעל זה, הריון להרות. הצליחה

 רז הזוג לבני חשוב היה ,40 לגיל
 על ויתרו הם בילד. לזכות כדי

 לגרום שעלולה השפיר, מי בדיקת
להפלה.
בבית־המיש־ דנו שעברה בשנה

מונ תינוק של רצח בפרשת פט
 36 בגיל שהרתה האם, גולואיד•

 שיבצעו התחננה חודשים, ושישה
 נענתה היא שפיר. מי בדיקת לה

ל הצעיר״. ״גילה בשל בסירוב,
 מונגולואידית תינוקת ילדה בסוף

ידיה. במו אותה ורצחה —
 צעיר, בגיל שהרתה ),25( שרה

 המישפחה בני כל מאושרת. היתד,
 שאמורה הגדולה, לחגיגה ציפו

 היא הלידה. אחרי להיערך היתה
 ו־ בבית־חולים כגנטיקאית עבדה

ב חלב טיפת אחות עם התיידדה
הקשיבה האחות מגוריה. שכונת

רז הורים
רופא ביגלל

 ה־ על שרה על לסיפוריה בעניין
גנ בעיות של המיוחדים מיקרים

בעבודתה. טיפלה שבהם טיות
חיוו שרה הופיעי אחד בוקר

 מבית־החו־ השיחרור פתק עם רת,
ה הבת. הולדת על שבישר לים

 בתקופת עימד, שהתיידדה אחות
 שרה אולם בשימחה, הגיבה הריונה
 עזבה היא ואדישה• קרה נותרה

 מבלי חלב טיפת של התחנה את
 לבוא הבטיחה והאחות דבר, לומר

 כנהוג, הצהריים, בשעות לביתה
ב־ הצעירה האם את להנחות כדי

ופר ממשלתיים למוסדות נשלחים
 להחזקתם. תנאים יש שבהם טיים
 לטפל שהוכשרו המיקצוע אנשי

 כלל בדרך עושים אלה בילדים
 להתעלם אין אולם טובה עבודה

 ומישפחו־ אלה שילדים מהבעיה
 אך אומללים. והם סובלים תיהם

היל את פוטרת אינה זו עובדה
 מסבל מישפחותיהם בני ואת דים

ואומללות.
חי מאפשרת השפיר מי בדיקת

 והפלה. — המום של מוקדם זוי
 בישראל הנשים כל שלא אלא

בדי לבצע האפשרות את מנצלות
ה בעיני פסולה הנחשבת זו, קה

דתיים.

הרכה. בתינוקת הראשוני טיפול
 ישנה בו לחדר נכנסה האחות
ה לפי לגלות, ונדהמה התינוקת

 התינוקת, פני של האופייני מראה
 שבה היא מונגולואידית. היא כי

 אותה כל שרה ישבה שבו לסלון,
 וביקשה ושותקת, חיוורת העת,
 ד,שיחדור מיכתב את שוב ממנה

שה הבינה שרה מבית־החולים•
ב ופרצה המום את זיהתה אחות
 היא מדמעות חנוק בגרון בכי.

 במום הבחינה כי לאחות, סיפרה
 מכירה היא הלידה. אחרי מייד
הפי של ההיכר סימני את היטב

 בבית כגנטיקאית. מעבודתה גור
 על שיעידו ומתנות, פרחים היו לא

הלידה. שאחרי השימחה
שרה מצאה ימים חודש אחרי

 את העבירה אליו מתאים. מוסד
שלו בגיל המונגולואידית. בתה
ב התינוקת נפטרה חודשים שה

מדלקת־ריאות• מוסד

 קצר צוואי
בולטת לשון

 ללדת הסיכוי צעיר גיד ף*
י  אחד הוא מונגולואידי ילד •
לל הסיכוי 35 בגיל לידות. 200ל־
 150 לכל אחד הוא כזה ילד דת

 הוא הסיכוי 40 גיל מעל לידות•
לידות. 40 לכל אחד

הי סימני ד,מונגולואיד לתינוק
וגול קצר צוואר אופייניים: כר

מלוכסנות עיניים ;שטוחה גולת

ש מכאן — מונגולים המזכירות
 שבפיהם הלשון התופעה. של מה

 את חוצה בודד רוחבי וקו בולטת,
ידם. כף

 לעין הבולטים הסימנים אלה
העיק הבעיה הלידה. לאחר מייד
 גם מלווה זו שתיסמונת היא, רית

 לרפא אפשרות אין שיכלי. בפיגור
גנ תקלה היא שסיבתו זה, מום

 דומה במונגולואידים הטיפול טית.
 המונגו־ מפגרים• בילדים לטיפול

 בריאות לזיהום רגישים לואידים
 ממום גם סובל וחלקם דם, ולחוסר

 את מעלים האלה הפגעים כל בלב.
 המונגולואי־ של התמותה שיעור

צעיר. בגיל דים
 הנולדים המונגולואידים הילדים

או מישפחה בחיק גדלים בישראל

מודעה
בעיתונים

ת ^ כ ש י בו שי  אי- הגנטי ה
 אין וכן עדיין, ברורה ננה ש

ה מתרבה מדוע לשאלה מענה
 עם גנטי שיבוש שיחול סכנה

 מסו־. הגנטיקאים האם• גיל עליית
 הבעיה על להצביע רק עתה גלים

היום. עד שנאספו נתונים ולהראות
 מונגולואידים תינוק נולד כאשר
ה את משייכים צעירים, להורים

לי אחרי תורשתי. לפגם גם מום
 עורכים המרפא חשוך הילד דת

 היכולות גנטיות, בדיקות להוריו
 — ההורים שאחד כך על להצביע

כרו־ נושא — בריא עצמו שהוא
)'•<74 בעמוד (המשך
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